
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebração do Mês de Maria 
Grupo de Catequistas 

Quinta-feira, 10 de Maio de 2012 





Ritos Iniciais 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Graças e Louvores se deem a todo o momento. 
Todos – Ao Santíssimo e diviníssimo Sacramento. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Pres. – Meu Deus eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Todos – Peço-Vos perdão para os que não creem, 
   não adoram, não esperam e não Vos amam. 
 

Oração do Anjo 
Santíssima Trindade,  
Pai, Filho e Espírito Santo,  
adoro-Vos profundamente  
e ofereço-Vos o Preciosíssimo Corpo,  
Sangue, Alma e Divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo,  
presente em todos os sacrários da terra,  
em reparação dos ultrajes,  
sacrilégios e indiferenças  
com que Ele mesmo é ofendido.  
E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração 
e do Coração Imaculado de Maria, 
peço-Vos a conversão dos pobres pecadores. 

 
Pres. – Jesus, manso e humilde de coração, 
Todos – Fazei o meu coração semelhante ao Vosso. 

 

Pres. – Doce Coração de Jesus, que tanto nos amais, 
   Todos – Fazei que eu Vos sempre sempre e cada vez mais. 
 
 

Introdução: 

Nossa Senhora, como qualquer mãe do seu tempo, certamente se preocupou 
em ajudar Jesus Cristo no aprofundamento das verdades da fé e na sua prática 



religiosa. Hoje, essa missão continua a pertencer aos pais, que assumem o 
compromisso da educação cristã dos seus filhos no dia do seu baptismo. 

Para ajudar os pais nesta sua missão, as comunidades paroquiais organizam 
a catequese, sobretudo da infância e da adolescência, existindo também a da 
juventude e dos adultos. 

Para haver catequese, são necessários catequistas em número suficiente e 
com preparação adequada. 

Peçamos, hoje, por todos os catequistas desta comunidade paroquial. 
 
 

Mistérios da Instituição da Eucaristia 
 
1.º Mistério – Na Eucaristia, formamos comunidade. 
 

A primeira coisa que fazemos, nós os cristãos é reunirmo-nos com outros 
cristãos, formar comunidade com eles, para celebrarmos juntos. Somos todos, a 
assembleia inteira dos congregados , "celebrantes" da Eucaristia. A Virgem deu-
nos exemplo de uma presença admirável e de uma presença entranhável na 
comunidade cristã, precisamente quando se encontrava para a oração. 

 

2.º Mistério – Na Eucaristia, escutamos a Palavra. 
 

Na celebração, renovada depois do Concílio Vaticano II, nós os cristãos 
damos muita mais importância à escuta da Palavra de Deus. Ele tem a iniciativa, 
nós acolhemos a sua mensagem com fé e mostramos a nossa atitude de 
obediência e cumprimento. Mas que melhor exemplo nos foi dado da escuta da 
Palavra de Deus e docilidade para com ela, que a Virgem Maria?... ela que disse: 
"faça-se em mim segundo a tua palavra", ela que "meditava tudo em seu 
coração". 
 
3.º Mistério – Na Eucaristia, oferecemos a Deus o sacrifício pascal de Cristo 
 

Cada Eucaristia nossa é em memória e participação do sacrifício de Cristo 
na cruz.  

Oferecemos a Deus o melhor que soube dar à humanidade em todos os 
tempos: a entrega até à morte de seu Filho pela salvação de todos.  

A Virgem, sua Mãe, esteve com firmeza ao pé dessa cruz. Dá-nos exemplo 
de solidariedade com o sacrifício de seu Filho e ensina-nos a dizer também o 
nosso "sim" à entrega de Cristo. 

 



4.º Mistério – Na Eucaristia oferecemo-nos também nós mesmos. 
 

Não basta que ofereçamos a Deus o sacrifício de Cristo. A Eucaristia supõe 
também a nossa auto-oferenda: juntamente com Ele nos oferecemos nós mesmos, 
nossa vida, nossa dor. 

Queremo-nos converter em "vítima viva", "hóstia santa", para louvor de 
Deus.  

E ninguém melhor que a Mãe de Jesus se uniu a Ele nesta oferta. Ao 
apresentá-Lo no Templo ouve as palavras do ancião Simeão anunciando-lhe uma 
espada de dor. E esta união com Jesus no dom de si, manifesta-se sobretudo ao 
pé da cruz. 

 

5.º Mistério – Na Eucaristia, dirigimos a Deus Pai a nossa ação de graças 
 

A oração central da Eucaristia é a Oração Eucarística, que o sacerdote 
proclama em nome de todos. Louvamos e bendizemos a Deus por tudo o que fez 
e vai fazendo na história da salvação. Nesta oração imitamos melhor que em 
nenhuma outra oração de louvor e ação de graças aquela que o Evangelho põe 
nos lábios de Maria: o Magnificat. Também ela, como em representação do seu 
povo e de toda a humanidade, proclamou as grandezas de Deus. 

É o nosso melhor modelo de oração eucarística. 
 
 

Pres. – Rezemos três Avé Marias  
 em honra da pureza de Nossa Senhora, 
 pela santificação dos Sacerdotes e pelas intenções do Santo Padre. 
 Salvé Rainha 

Ladainha de N.ª Senhora 
Senhor, tende piedade de nós 
Cristo, tende piedade de nós 
Senhor, tende piedade de nós. 
Jesus Cristo, ouvi-nos 
Jesus Cristo, atendei-nos 
Pai do Céu, que sois Deus,    Tende piedade de nós 
Filho redentor do mundo, que sois Deus.  Tende piedade de nós 
Espírito Santo, que sois Deus,   Tende piedade de nós 
Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós 
 
Santa Maria, Mãe de Deus,    Rogai por nós 
Santa Maria, Mãe da Igreja,   Rogai por nós 
Santa Virgem das Virgens,    Rogai por nós 
 
Mãe de Cristo,      Rogai por nós                            
Mãe da Igreja,     Rogai por nós 
Mãe da divina graça,    Rogai por nós 



Mãe puríssima,     Rogai por nós 
Mãe castíssima,     Rogai por nós 
Mãe imaculada,     Rogai por nós 
 
 

Mãe intacta,     Rogai por nós 
Mãe amável,     Rogai por nós 
Mãe admirável,     Rogai por nós 
 
Mãe do bom conselho,    Rogai por nós                         
Mãe do Criador,    Rogai por nós 
Mãe do Salvador,    Rogai por nós 
 
Virgem prudentíssima,    Rogai por nós 
Virgem venerável,    Rogai por nós 
Virgem louvável,    Rogai por nós 
 
Virgem poderosa,    Rogai por nós 
Virgem clemente,    Rogai por nós 
Virgem fiel,     Rogai por nós 
 
Espelho de Justiça,    Rogai por nós 
Sede de sabedoria,    Rogai por nós 
Causa da nossa alegria    Rogai por nós 
 
Vaso espiritual,     Rogai por nós 
Vaso honorífico,    Rogai por nós 
Vaso insigne de devoção,    Rogai por nós 
 
Rosa mística,     Rogai por nós 
Torre de David,     Rogai por nós 
Torre de marfim,    Rogai por nós 
 
Casa de ouro,     Rogai por nós 
Arca da Aliança,    Rogai por nós 
Porta do Céu,      Rogai por nós 
 
Estrela da manhã,    Rogai por nós 
Saúde dos enfermos,    Rogai por nós 
Refúgio dos pecadores,    Rogai por nós 
 
 

Consoladora dos aflitos,    Rogai por nós 
Auxílio dos cristãos,    Rogai por nós 
Rainha dos Anjos,     Rogai por nós                                             
 
 

Rainha dos Patriarcas,    Rogai por nós 
Rainha dos Profetas,    Rogai por nós                                                      
Rainha dos Apóstolos,    Rogai por nós 
 
 

Rainha dos Mártires,    Rogai por nós 
Rainha dos Confessores,   Rogai por nós 
Rainha das Virgens,    Rogai por nós 
 
 

Rainha de todos os Santos,   Rogai por nós 
Rainha concebida sem  pecado original,  Rogai por nós 
Rainha elevada ao Céu em corpo e alma,  Rogai por nós 



 

Rainha do Santíssimo Rosário,   Rogai por nós 
Rainha da Família,    Rogai por nós 
Rainha da Paz.     Rogai por nós 
 

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,   Ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,  Tende piedade de nós, Senhor. 
 

Ritos da Comunhão 
 
Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João    (Jo 15, 9-11) 
 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:  
«Assim como o Pai Me amou, também Eu vos amei.  
Permanecei no meu amor.  
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como 
Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai  
e permaneço no seu amor.  
Disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós  
e a vossa alegria seja completa».  

Palavra da Salvação. 
 
Breve silêncio 

Preces 
 
Pres. – Irmãos, confiados na oração de Maria,  
 oremos a Deus nosso Pai, cantando:  
   Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. 
– Pela Santa Igreja de Cristo,  

para que cresça nela cada vez mais a devoção a Maria, Mãe da Igreja. 
Oremos, por intercessão de Maria.  

 
– Pelos pobres e doentes, pelos mais necessitados,  

para que encontrem em Maria consolação e auxílio.  
Oremos, por intercessão de Maria. 

 
– Por todos os cristãos,  

para que encontrem na devoção terna e comprometida com Maria  
o caminho para Cristo e para o Pai. Oremos, por intercessão de Maria. 
 

– Por esta nossa comunidade paroquial,  
para que caminhe com Maria ao longo deste mês a ela dedicado  
e que ela ajude a construir sinais do encontro uns com os outros.  
Oremos, por intercessão de Maria. 

 



Pres. –  Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: 
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,  
 santificado seja o Vosso nome; 
 venha a nós o vosso reino; 
 seja feita a Vossa vontade  
 assim na terra como no céu. 

  O pão nosso de cada dia nos dai hoje; 
  perdoai-nos as nossas ofensas, 
  assim como nós perdoamos 
  a quem nos tem ofendido; 
  e não nos deixeis cair em tentação;  

   mas livrai-nos do mal. 
 
 

Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor.  
 Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 
Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, 
 mas dizei uma palavra e serei salvo. 

 
Bênção depois da Comunhão – Oração pelos Sacerdotes 

 
Senhor Jesus,  
presente no Santíssimo Sacramento do Altar, 
que vos quisestes perpetuar entre nós por meio de vossos sacerdotes, 
fazei com que suas palavras sejam somente as vossas, 
que seus gestos sejam os vossos,  
que sua vida seja o fiel reflexo da vossa. 
Que eles sejam os homens que falem a Deus dos homens  
e falem aos homens de Deus. 
Que não tenham medo de servir, 
 servindo a Igreja como ela quer ser servida. 
Que sejam homens, testemunhas do eterno nosso tempo, 
caminhando pelas estradas da história com vosso mesmo passo  
e fazendo o bem a todos. 
Que sejam fiéis aos seus compromissos,  
zelosos da sua vocação e da sua entrega, 
claros reflexos da própria identidade  
e que vivam com alegria o dom recebido. 
Tudo isso vos pedimos  
pela intercessão de vossa Mãe Santíssima: 
ela que esteve presente na vossa vida,  
esteja sempre presente na vida dos vossos sacerdotes.  
Amém. 



Hino Eucarístico 
 
Veneremos, adoremos 
A presença do Senhor, 
Nossa luz e pão da Vida, 
Cante a alma o seu louvor. 
Adoremos no sacrário 
Deus oculto por amor. 
 
  Dêmos glória ao Pai do Céu, 
  infinita majestade, 
  glória ao Filho e ao Santo Espírito, 
  em espírito e verdade 
  veneremos, adoremos 
  a Santíssima Trindade.  
  Ámen. 
 
Pres. – Oremos. 
 Senhor Jesus Cristo,  
 que neste admirável sacramento 
 nos deixastes o memorial da vossa paixão, 
 concedei-nos, Vos pedimos,  
 a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso Corpo e Sangue, 
 que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. 
 Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
Todos: Ámen. 

 
Invocações ao Santíssimo Sacramento 
 
Bendito seja Deus, 
Bendito o seu santo Nome, 
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 
Bendito o Nome de Jesus. 
Bendito o seu Sacratíssimo Coração. 
Bendito o seu Preciosíssimo Sangue. 
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. 
Bendito o Espírito Santo Paráclito. 
Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. 
Bendita a sua santa Imaculada Conceição. 
Bendita a sua gloriosa Assunção. 
Bendito o Nome de Maria, Virgem e Mãe. 
Bendito São José, seu castíssimo Esposo. 
Bendito Deus nos seus Anjos e nos seus Santos. 
 
 

Cântico final 


